
onexiune audio fiabilă gara
C
cu acest 

Cu acest co

Bucur
• Con

Prote
• Ecra

Instal
• Con
• Mân

Bucur
• Mufă
• Carc
• Red
ntată
cablu Y stereo

nector puteţi converti semnalul audio stereo în semnal audio mono.

aţi-vă de o bună calitate audio
ectori placaţi cu nichel pentru fiabilitatea contactelor

jează împotriva pierderii semnalului
nare din cupru neizolat

are simplă
ectori cu coduri de culori pentru o recunoaștere instantanee
er ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară

aţi-vă de o rezistenţă sporită
 turnată pentru conexiuni sigure
asă flexibilă din PVC

ucerea uzurii cauciucului
 

Philips
Adaptor Y stereo

RCA (T) - 2 RCA (M)

SWA2553W



 

Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99462 0
• Greutate brută: .036 kg
• Greutate netă: .026 kg
• Greutate proprie: 0.010 kg

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99862 8
• Cantitate: 6
• Lungime: 135 mm
• Lăţime: 105 mm
• Înălţime: 85 mm
• Greutate brută: 0,22 kg
• Greutate netă: 0,12 kg
• Greutate proprie: 0,10 kg

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99863 5
• Cantitate: 36
• Lungime: 275 mm
• Lăţime: 240 mm
• Înălţime: 150 mm
• Greutate brută: 1,5 kg
• Greutate netă: 0,72 kg
• Greutate proprie: 0,78 kg

Dimensiuni
• Lungime produs: 11,5 cm
• Dimensiuni produs (L x Î): 95 x 24 mm
• Greutate brută: 0,04 kg
• Greutate netă: 0,02 kg
• Greutate proprie: 0,02 kg
•

Adaptor Y stereo
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